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Mano vardas Laura Calotă, esu technologijų mokytoja, dirbu George Emil 
Palade mokykloje, Ploiești mieste, Rumunijoje. 1997 m. baigiau Bukarešto 
politechnikos universiteto Chemijos inžinerijos fakultetą. Vėliau įgijau 
magistro laipsnį, o po to – chemijos inžinerijos mokslų daktaro laipsnį 
Bukarešto politechnikos universitete. Mokytoja dirbu 19 metų. Pirmuosius 
metus dirbau įvairiose Prahovos apskrities vidurinėse mokyklose, 2001 m. 
įsidarbinau dabartinėje George Emil Palade (buvusioje Nr. 29) mokykloje. 
1999-2001 m. įgijau dėstytojo laipsnį. Siekdama patobulinti savo profesinę 
kompetenciją, 2001 m. dalyvavau įvairiuose technologijų studijų kursuose, 
2014 m. baigiau Matematikos fakultetą Petrol-Gaze universitete, Ploestyje. 
Nuolat dalyvauju seminaruose, konferencijose, konkursuose, nes noriu 

patobulinti savo žinias ir įgūdžius. Mokau technologijų dalyko 11-15 metų mokinius. Mano ugdomojo 
dalyko turinys suskirstytas į grupes, kurių temos yra įvairios, pvz., „Augalų auginimas“, „Sveika 
mityba“ 5 klasėje, „Aplinkos tvarkymas“ 6 klasėje, „Ištekliai“, „Energija“ 7 ir 8 klasėse. Užsiėmimų 
metu, be įvairių kitų praktinių užduočių, man patinka organizuoti integruotas tarpdalykines užduotis, 
kurios sudaro sąlygas mano mokiniams integruotai mokytis ir kitų dalykų: matematikos, chemijos, 
biologijos, fizikos ir kt. Laikui bėgant pastebėjau, kad viena sunkiausių temų ir problemų, su kuriomis 
susiduria 5 klasės mokiniai, yra kai kurių medžiagų (baltymų, angliavandenių, lipidų ir kt.) procentinės 
dalies arba energetinės / maistinės produktų vertės apskaičiavimas valgomajame produkte. 

Šiais metais aš susidūriaus su labai rimta problema 5C klasėje (25 mokiniai). Ši klasė yra 
heterogeniška, joje mokosi mokiniai iš skirtingų ekonominių, kultūrinių sluoksnių, kurių tiek 
mokymosi motyvacija, tiek mokymosi pasiekimai labai įvairūs – nuo žemiausių iki aukščiausių 
įvertinimų. Ieškojau sprendimų, kaip ir kuo skubiau pagerinti mokinių supratimo lygį apie trupmenas, 
procentus, kad jie galėtų pritaikyti teorines žinias, atliekant įvairias užduotis. Mokslo metų pradžioje jie 
atliko pirminį testą su trupmenomis, procentų ir nežinomojo dėmens apskaičiavimo užduotimis ir 
rezultatai buvo tokie: 

– 7 mokiniai (iš 25, t. y. 28 %) net nepradėjo spręsti pratimų ir gavo 0 balų; 
– 8 mokiniai (iš 25, t.y. 32%) nesugebėjo tinkamai atlikti pratimų, todėl gavo 0 balų; 
– 6 mokiniai (iš 25, t. y. 24%) išsprendė pirmuosius pratimų veiksmus, tačiau negalėjo pateikti 

galutinio atsakymo, todėl jie surinko mažiau taškų nei maksimaliai įmanoma; 
– 4 mokiniai (16 proc.) teisingai išsprendė užduotis ir surinko maksimalų balų skaičių. 

Taigi, man iškilo klausimas, kuriam reikėjo kuo greičiau surasti tikslų sprendimą, kitaip mano visas 
darbas su šia klase būtų žlugęs. 
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Išanalizavusi testų rezultatus, supratau, kad dalis mokinių visiškai nesuprato šių matematinių sąvokų, 
kiti negalėjo jų teisingai panaudoti. Tuomet aš pabandžiau juos mokyti kitu būdu, įtraukdama į 
mokymą praktinės veiklos pavyzdžius, taip sutrumpindama abstraktų, teorinį temos dėstymą. Naujo 
metodo naudojimo išvadas ir praktiką vėliau pritaikiau kitoje eksperimentinėje veikloje ir problemų 
sprendime. Trumpai tariant, aš suskirsčiau savo klasę į grupes. Kiekviena grupė turėjo atlikti tam tikras 
užduotis: 

1 grupė. Jie turėjo paruošti obuolių pyragą, kuriam paruošti reikia ½ kg miltų, ¼ kg sviesto, ½ kg 
cukraus, ¼ kg obuolių, 1/10 kg mielių ir 10 g vanilinio cukraus. 

2 grupė. Jie turėjo pagaminti picą, kuriai pagaminti reikėjo yra: 20% saliamio, 15% sūrio; 5% grybų, 
5% kečupo. 

3 grupė. Jie turėjo apskaičiuoti dviejų produktų energetinę vertę (100 g produkto), naudojantis 
subalansuotos mitybos piramide, bei padaryti išvadas apie sveiką mitybą.  

 

Produktų maistinei vertei nustatyti naudojau keletą internetinių programų, tokių kaip „Alimente“ 
(https://www.csid.ro/alimente).  
Taip pat aš bandžiau surasti naują sprendimą problemai atpažinti, individualiai studijuodama ir 
analizuodama tyrimus. Dalyvaudama IKT mokymo kursuose ir po diskusijų su savo kolegomis, 
padariau išvadą, kad kasdien naudojant šiuolaikines mokymosi priemones ir mobilias programas 
pamokoje, galima padidinti mokinių, ypač turinčių mokymosi sunkumų, domėjimąsi dėstomu dalyku, 
ir pamoką padaryti labiau patrauklia. Išbandžiau ir dar vieną mokymo būdą, t.y. pamokoje pradėjau 
naudoti skaitmenines priemones (kompiuterius, mobiliuosius telefonus) bei mokymo platformas: 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixelbytes.healthmate, 
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https://play.google.com/store/search?q=jurnal%20alimentar). Jų dėka, mokiniai galėjo nustatyti kai 
kurių maisto produktų energetinę vertę. 

Pabaigus mokymo skyrių „Maistingoji maisto vertė“, kuriame mokiniams reikėjo išmokti apskaičiuoti 
procentais produktų maistinę vertę ir, naudojant „trijų taisyklę“, apskaičiuoti tam tikro maisto kiekio 
energetinę vertę, aš vėl paskyriau naują testą. Jo rezultatai parodė mano metodo poveikį mokinių 
pažangai. Rezultatai buvo tokie: 

– 2 mokiniai (iš 25, t. y. 8%) net nepradėjo spręsti užduočių, kuriuose reikėjo apskaičiuoti procentus 
ir pasinaudoti „trijų taisykle“ . Jie gavo 0 balų; 

– 6 mokiniai (iš 25, t. y. 24%) nesugebėjo teisingai išspręsti uždavinių, todėl gavo 0 balų; 
– 10 mokinių (iš 25, t. y. 40 %) įrodė, kad yra susipažinę su algoritmu, tačiau skaičiuodami padarė 

klaidų, todėl gavo mažiau taškų nei maksimaliai įmanoma; 
– 7 mokiniai (iš 25, t. y. 28 proc.) teisingai išsprendė pratimus ir surinko maksimalų balų skaičių. 

Taigi, naudodama grupinę eksperimentinę veiklą ir įtraukdama įvairias užduotis, supratau, kad iššūkių 
įvairovė leidžia atrasti naujas tiesas. Mokiniai buvo labai imlūs veikloms, kuriose buvo naudojamos 
IKT, tačiau jiems buvo įdomios ir eksperimentinės veiklos. Laikui bėgant, aš pastebėjau, kaip 
patobulėjo mano mokinių gebėjimai pritaikyti naujas žinias net kitose mokymosi srityse.  

         

Kaip matyti diagramose, pirmųjų dviejų analizuotų mokinių kategorijų procentinė dalis sumažėjo, o 
kitų dviejų dalis, padidėjo. Tai rodo, kad problemų ir užduočių sprendimas, naudojant praktinius-
taikomuosius metodus, yra efektyvi mokymo(si) priemonė.  

Klausimai refleksijai: 
1. Ar tam tikros matematikos programos, susijusios su proporcijomis ar procentais, bus naudingos 
sprendžiant su mokslu ir technologijomis susijusias problemas? 
2. Kaip manote, kokiu būdu praktinės užduotys gali motyvuoti mokinius siekti naujų žinių? 
3. Kaip pamokoje derinate(apjungiate) IT ir praktines veiklas, mokydami mokinius matematikos? 
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